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1945 yılında toplanan Birleşmiş Milletler 

Konferansı dünyadaki bütün toplumların 

sağlığının  dünyada barış ve güvenliğin 

sağlanması açısından temel önemi olduğunu ve 

bir “Uluslararası Sağlık Örgütü” kurulması 

amacıyla harekete geçilmesini   kabul etmiştir.

Kuruluş ilkeleri ve anayasası Birleşmiş Milletler 

tarafından hazırlanan Dünya Sağlık Örgütü-DSÖ 

7 Nisan 1948’de resmen kurulmuştur.  7 Nisan 

her yıl “Dünya Sağlık Günü” olarak 

kutlanmaktadır. (http://www.who.int)

Dünya Sağlık Örgütü - DSÖ  

( World Health Organization - WHO)  Birleşmiş 

Milletlere bağlı halk sağlığıyla ilgili uluslararası 

yönlendirici ve yönetici kurumdur.

DSÖ’nün 1948’de  üye ülkelerin katılımıyla 
yapılan  ilk Assamblesinde bölgesel örgütlenme  
tartışılmış ve oluşturulan Komisyonun yaptığı 
çalışma sonucu Bölge Ofisleri kurulması 
kararlaştırılmıştır

Bölge ofisleri Doğu Akdeniz, Batı Pasifik, 

Güneydoğu Asya, Afrika, Amerika ve Avrupa 

olmak üzere altı tanedir.

Bölge Ofis’lerinin başlıca amaçlarından biri de DSÖ ile 

ulusal hükümetler arasında etkin bir ilişkinin 

sağlanmasıdır.
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Türkiye Cumhuriyeti, 9 Haziran 1949 tarih ve 

5062 sayılı Kanunla Dünya Sağlık Örgütü 

Anayasasi’ni onaylayarak WHO’ ya resmen üye 

olmuş ve 24 Haziran-24 Temmuz 1948 tarihinde 

Cenevre’de yapılan ilk Asambleden itibaren  

hepsine en üst düzeyde katılmıştır.

SAĞLIK 1948 DSÖ    Tüzüğüne göre yalnızca 

hastalık veya sakatlığın olmaması durumu değil, 

fiziksel, ruhsal ve sosyal tam iyilik halidir.

Sağlık günlük yaşam için bir kaynaktır, sosyal ve kişisel 

kaynakları ve fiziksel kapasiteyi öne çıkaran pozitif bir 

kavramdır.

DSÖ tarafından temel bir insan hakkı olarak 

kabul edilen  sağlığın oluşabilmesi; barış, 

yeterli barınma, eğitim, gıda, gelir, stabil-

bozulmayan bir ekosistem, sürdürülebilir 

kaynaklar, sosyal adalet ve  hakkaniyet ile 

sağlanabilmektedir.

Sağlığın tanımı ve oluşabilmesi için gereken ön 

şartları birlikte düşününce sağlığın sadece 

sağlıkçılarla oluşamayacak bir durum/kavram 

olduğu ortaya çıkmaktadır.

Kuruluşundan itibaren Dünya toplumlarının sağlık 
durumlarını her açıdan inceleyen ve 1970’li yıllarda 
milyonlarca insanın kabul edilemez sağlık düzeyleri 
ve  dünya nüfusunun yaklaşık yarısının  sağlık 
hizmetine ulaşamadığı tespitini yapan DSÖ  
1977’de 30. Assamblede DSÖ’nün ve üye ülke 
hükümetlerinin “ 2000 Yılında Herkes Đçin Sağlık” 
kavramını benimsemesini istedi.

“ 2000 Yılında Herkes Đçin Sağlık” ne demek?

Her ülkenin kendi ekonomik sosyal objektif koşulları 
içinde tüm toplum için kabul edilebilir sağlık düzeyini 
sürdürülebilir ve devamlı artan bir şekilde bireylerin temel 
sağlık hizmeti/birinci basamak sağlık hizmetine 
ulaşımından başlayarak sağlaması.

Dünyadaki tüm insanların, sosyal ve ekonomik açıdan 
verimli bir yaşam sürmelerine olanak tanıtacak bir sağlık 
düzeyine erişmeleridir.
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1978’de Alma Ata’da Birinci Temel Sağlık 

Hizmeti - Birinci Basamak Sağlık Hizmeti 

Konferansında  Alma Ata Bildirgesi yayınlandı.  

Alma Ata’nın temel prensibi 2000 Yılında Herkes 
Đçin Sağlık hedefi; herkesin temel sağlık 
hizmetlerine erişiminin ve  buna dahil olmasının 
gerektiğidir. Bu yaklaşımın kilit bileşenleri; 
hakkaniyet, topluluk katılımı/dahil olması, sadece 
sağlık sektörüyle hedefe ulaşılamayacağından ilgili 
tüm sosyal ve ekonomik sektörlerle koordinasyon, 
teknolojinin uygunluğu ve karşılanabilir  
maliyetlerdir.

1979’da  32.Assamble’de  Birinci Basamak 
Hizmetinin “2000 Yılında Herkes Đçin Sağlık” 
hedefine ulaşılması için temel strateji olarak 
benimsenmesi ve ülkelerin kendi öncelikli 
alanlarından başlayarak ülke çapında özel,  
bölgesel ve global planların hazırlanması 
önerildi.

Temel Sağlık Hizmetleri; pratik, bilimsel olarak 
geçerli ve sosyal olarak kabul edilebilir 
metodlarla, bir ülke veya toplumun 
karşılayabileceği bir maliyette erişilebilir kılınan 
zorunlu bir sağlık hizmetidir.

TOPLUMUN KATILIMIYLA, O TOPLUM VE ÜLKENĐN 
KARŞILAYABĐLECEĞĐ BĐR MALĐYETLE PRATĐK, BĐLĐMSELVE SOSYAL 
OLARAK KABUL EDĐLEBĐLEN METOT VE TEKNOLOJĐYLE BĐREY VE 

AĐLELERE VERĐLEN SAĞLIK HĐZMETĐDĐR.

Alma – Ata 1978: Primary Health Care. Geneva. WHO, 1978

(“ Health for All”series no: 1)

Temel Sağlık Hizmeti (TSH) 
Sağlık hizmetlerinin birey, aile ve 
topluma yaşadıkları çevrede 
verilmesi esasına dayalı, toplum 
katılımının sağlandığı, acil tedavi 
ile sağlık düzeyini geliştirici, 
koruyucu, birinci basamak tedavi 
edici ve rehabilitasyon sağlayıcı tıp 
uygulamalarını içeren kişilerin 
sağlık sistemi ilk temas 
kurduklarında aldıkları hizmetlerdir.
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Birinci basamak sağlık 
hizmetleri, toplumdaki tüm 
sosyal ve ekonomik 
kalkınmanın bütünleyici bir 
parçası olarak kabul edilir.

TSH’nin Esas Sekiz Maddesi

1. O toplum için öncelikli sağlık problemlerine ve bunların 
önlenme ve kontrolüne ilişkin eğitim
2. Yeterli ve dengeli beslenmenin sağlanması
3. Sağlığa uygun su temini ve temiz yaşam koşullarının 
sağlanması
4. Aile planlaması da dahil olmak üzere, ana ve çocuk sağlığı
5. Enfeksiyon hastalıklarına karşı bağışıklama
6. Bölgesel yaygın hastalıkların önlenmesi ve kontrolü
7. Sık karşılaşılan hastalık ve kazaların tedavisi
8. Yeterli ilaç sağlanması
Alma – Ata 1978: Primary Health Care. Geneva. WHO 1978
(“ Health for All”series no: 1) 

• Bu gelişmeleri takiben 2000 Yılında Herkes 
Đçin Sağlık hedefine ulaştıracak aksiyonları 
belirlemek için 1986’da Ottowa’da Birinci 
Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Konferansı  
yapıldı. Bu Konferansta Sağlığın Teşviki ve 
Geliştirilmesine  yönelik Ottowa Sözleşmesi 
ortaya çıktı.

OTTOWA BİLDİRGESİ

• SAĞLIĞI DESTEKLEYEN ORTAMLAR OLUŞTURMAK

• SAĞLIKLI KAMU POLİTİKASI OLUŞTURMAK

• TOPLUM KATILIMINI GÜÇLENDİRMEK

• BİREYSEL BECERİLERİ GELİŞTİRMEK

• VAR OLAN SAĞLIK HİZMETLERİNİ YENİDEN GÖZDEN GEÇİRMEK

Böylelikle  Sağlığın Teşviki ve 

Geliştirilmesi 

( Health Promotion)  kavramı öne çıktı 
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• Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi; insanların 
kendi sağlıkları üzerindeki kontrollerini 
artırmalarını ve sağlıklarını geliştirmelerini 
sağlama sürecidir.

• Sağlığın belirleyicileri üzerindeki kontrollerini 
artırmalarını böylelikle kendi sağlıklarını 
iyileştirmelerini sağlama sürecidir, katılım 
esastır.

Ottowa Konferansını;

• Sağlıklı halk politikası hakkında 1988’de 
Adelaide İkinci Sağlığın İyileştirilmesi Konferansı, 

• Sağlığı destekleyici çevreler hakkında 1991’de 
Sundsvall Üçüncü Sağlığın İyileştirilmesi 
Konferansı

• Sağlığın iyileştirilmesinin 21.Yüzyıla 
taşınması:Yeni Çağda Yeni Oyuncular temalı 1997 
‘de Jakarta Dördüncü Sağlığın İyileştirilmesi 
Konferansı

• Sağlığın iyileştirilmesi: Hakkaniyet boşluğunu 
dolduracak köprü temalı 2000Yılı  Meksika 
Beşinci Sağlığı İyileştirme Konferansı

• Küreselleşen dünyada sağlığın iyileştirilmesi için 
Bangkok deklarasyonunun yayınlandığı 2005 Yılı 
Tayland Altıncı Sağlığı İyileştirme Konferansı

• Harekete geçme çağrısıyla kapanan Sağlığın 
geliştirilmesi ve ilerleme: uygulama boşluğunu 
doldurma temalı 2009 Nairobi Yedinci Sağlığı 
İyileştirme Konferansı

Uygulama ve «nasıl yapmalı»ya odaklanan Tüm 
politikalarda Sağlık temalı 2013 Helsinki 
Sekizinci Sağlığı İyileştirme Konferansı

• 1988 Adelaide İkinci Konferans’ta; dört 
aksiyon alanı belirlendi;

• Kadın sağlığını destekleme

• Gıdalar ve beslenme

• Tütün ve alkol

• Sağlığı destekleyici ortamlar oluşturma
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• 1991 Sunsvall Üçüncü Konferansta ağırlıklı 
olarak sağlık, çevre ve insani 
gelişim/ilerlemenin ayrılmazlığı vurgulandı.

• 1997 Jakarta Dördüncü Konferansta; sağlığın 
iyileştirilmesinin toplumlar için anahtar en 
temel yatırım olduğu vurgulandı.

• Aksiyon için;

• Sağlığın belirleyenlerinin değişmekte olduğunun farkına varılması,

• Sağl ığın gelişimi i çin i şbirliği ağlarının desteklenmesi

• Sağl ığın iyileştirilmesi kaynaklarının harekete geçirilmesi

• Başarılı örneklere ilişkin bilginin toplanması

• Birbi rinden öğrenmenin desteklenmesi

• Harekete geçme karalığının canlı tutulması

• Sağl ığın iyileştirilmesinde şeffaflık toplum katılımının hızlandırılması

‘Sağlık’, yalnızca hasta olmama hali olarak 

sınırlandırılmadan, doğum öncesi dönemden başlayıp 

ölüme dek, yaşamın kültürle yoğrulmuş bir parçası 

olarak ele alınmaktadır.

UNESCO-(DSÖ) ve Tayland Ulusal Kültür Komisyonu’nca 

düzenlenen Uluslararası Kültür ve Sağlık Konferansı 27-31 Mayıs 

1996

• 2000 Meksika Beşinci Kongrede aksiyon 
alanları;

• Sağlığın iyileştirilmesini ülkeler içinde, bölgesel ve uluslararası tüm 
politika ve programlarda hayati önemi olan öncelik olarak vurgulanması

• Tüm sektörlerin ve sivil toplumun sağlığı iyileştirme programlarında öncü 
rol alması

• Ülkeler düzeyindeki sağlığı iyileştirme  uygulamalarında gerekiyorsa 
bölgesel destek almak

• 2005 Bangkok Altıncı Kongre’de dört ana 
maddede sağlığın iyileştirilmesinin;

• küresel dünya ajandasının  merkezinde olması,

• tüm hükümetlerin ana sorumluluğu olarak ve sağlıkta eşitsizliklerin 
azaltılması amacıyla kullanılması,

• tüm toplumun ve sivil toplum örgütlerinin gündeminde olması,

• özel  sektörün uygulamalarında yer almasının   sağlanması, vurgulanmıştır.

• 2009 Nairobi Yedinci Konferansta
• toplumun güçlendirilmesi

• sağlık okur yazarlığı ve sağlık davranışı

• sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi

• sektörlerarası işbirliği ve birlikte çalışma modeli

• kapasite yaratılması, sağlığın iyileştirilmesi için beş ana alan 
olarak belirlenmiştir.
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Mayıs 2013’de 64’üncüsü yapılan Assambleye
193  üye ülke katılmış aşağıdaki başlıklar 

özellikle değerlendirilmiştir.

Çocuk sağlığı - Çocuk yaralanmaları/kazaları ve çocuğa yönelik şiddet 

Kolera - Kronik hastalıklar - Sağlık sistemleri - Sağlık insangücü -

HIV/AIDS - Bağışıklama – Sıtma - Ana sağlığı - Millennium 

Development Goals (MDGs) -Çiçek hastalığı

•

2008
DSÖ’ nün 60.  

“HERKES İÇİN SAĞLIK/ TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ”
Alma Ata Bildirgesi’nin 30. Yılı 

ŞİMDİ
ve

HER ZAMANKİNDEN   
DAHA  ÇOK TEMEL SAĞLIK HİZMETİ

Dünya Sağlık Raporu DSÖ 2008
Dr. Margaret CHAN

Başkan

21. YÜZYILDA 21 HEDEF - DSÖ

1. A vrupa Bölgesinde sağlık dayanışması ile üy e ülkeler arasındaki farklılıkları azaltmak

2. Hakkaniyeti gözeterek v arolan sağlık düzey i farklılıklar ını azaltmak

3. Üreme sağlığının geliştirilmesi ile yaşama sağlıklı başlangıç

4. Toplumun gelişmesi için gençler in sağlığını koruy up geliştirmek

5. Yaşlılar ın sağlık potansiyeller ini tam olarak kullanarak toplumda rollerini
korumak

6. Ruhsal iyilik halini geliştirmek

7. Bulaşıcı hastalıklar ı ortadan kaldırmak y a da kontrol etmek

8. Kronik hastalıkların olumsuz etkilerini azaltmak

9. Şiddet ve kazalar ın etkilerini azaltmak

10. Sağlıklı ve güvenli fizik çevrede y aşamak

Prof. Dr. Gülçin Bermek

11. Sağlıklı yaşam biçimini benimsemek

12. A lkol, ilaç ve tütüne bağlı zarar lar ı azaltmak

13. Sağlığı geliştirecek yaşama alanlar ı oluşturmak

14. Çok sektör lü sağlık sorumluluğu y aratmak

15. Esnek v e duy arlı bir entegre sağlık sistemi oluşturmak

16. Hizmet yönetimler ini sonuçlar la değerlendirmek

17. Sürdürülebilir  finansman ve kaynak tahsisine sahip olmak

18. Sağlık insan kaynaklar ını geliştirmek

19. Kanıta dayalı politika ve uygulamalar için bilgi üretmek v e y ay mak

20. Sağlığı oluşturacak “taraf”lar ın harekete geçir ilmesi

21. Bölgesel ve yerel sağlık politikalarını alty apı, süreç v e y enilikçi liderlikle desteklemek.

21. YÜZYILDA 21 HEDEF - DSÖ

Prof. Dr. Gülçin Bermek
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HastalıkHastalıkHastalıkHastalık

*Tedavi

Sağlığın iyileştirilmesiSağlığın iyileştirilmesiSağlığın iyileştirilmesiSağlığın iyileştirilmesi

*Koruma
*Geliştirme

Sağlık DengesiSağlık DengesiSağlık DengesiSağlık Dengesi

- +- +

Prof. Dr. Gülçin Bermek

BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLARIN AZALTILMASI

•Özel likle yüksek ölüm hızı olan ülkelerde 65 yaş a ltı kişilerde kalp damar     
hastalıklarından ölümler en az %40 azaltılmalı,
•65 a l tı ki şilerde tüm kanser ölümleri %15, akciğer kanseri nedeniyle ölümler %25 
aza ltılmalı, 
•Diyabetin neden olduğu amputasyon, körlük, böbrek rahatsızlıkları, gebelik 
komplikasyonlarını ve diğer önemli sağlık zararları 1/3 oranında azaltılmalı,
•Solunum sistemi, kas -i skelet sistemi ve diğer önlenebilir s ık rastlanılan kronik 
hastalıklar nedeniyle ölümlerde yetersizliklerde ve hastalık görülme s ıklığında 
sürdürülebilir ve sürekli bir azalma temin edilmeli
•2020’ye kadar 6 yaş çocukların en az %80’ini çürüksüz olmalı ve 12 yaş çocuklarında 
DMTF 1.5’dan fazla olmamalı.

Sağlık 21-DSÖ Avrupa Bölgesi”European Health for All Series” 
No:6,1999,Copenhagen

SAĞLIK 21: HERKES ĐÇĐN SAĞLIK POLĐTĐKASI ÇERÇEVESĐ

HEDEF 8: BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLARIN AZALTILMASI

.

.

.

. 2020’ye kadar 6 yaş çocuklarının en az % 80’ini 
çürüksüz olmalı ve 12 yaş çocuklarında DMFT 1.5’dan fazla 
olmamalı

Sağlık 21- DSÖ Avrupa Bölgesi “European Health for All Series
No:6 1999 Copenhagen

Küresel Bulaşıcı Olmayan 
Hastalıkların 
( BOH)  Önlenmesi ve 
Kontrolü Stratejisi’  2000 
yılında 53. Dünya Sağlık 
Asamblesi’nde kabul 
edilmiştir 

2008–2013 Eylem Planı, 
Küresel Bulaşıcı Olmayan 
Hastalıkların Önlenmesi 
ve Kontrolü Stratejisi’ni 
somut bir eyleme 
dönüştürmek amacıyla 
DSÖ ve Üye Devletler 
tarafından geliştirilmiştir. 

Küresel Bulaşıcı Olmayan 
Hastalıkların Önlenmesi ve 
Kontrolü Stratejisi 2008–2013 
Eylem Planı’nın 6. Hedefi 
kapsamında Bulaşıcı Olmayan 
Hastalıklara 
Đlişkin Küresel Durum Raporu
2010
DSÖ Sekretaryası tarafından 
hazırlanmıştır.
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BOH’lerin bugünkü küresel 
durumuna ilişkin bu raporu, 
2013 yılında ilerlemeyi  
değerlendirecek diğer bir rapor 
takip  edecektir

Bulaşıcı Olmayan Hastalıklara 
Đlişkin Küresel Durum Raporu;

kalp damar hastalıkları, 

kanser, diyabet ve kronik 
solunum yolu

hastalıkları epidemisi ile 
bunların risk faktörleri ve

belirleyicileri üzerine ilk 
rapordur.

Bu rapor; bulaşıcı olmayan 
hastalıkların (BOH’ler) 
oluşturduğu gitgide büyüyen 
tehdide daha güçlü bir
yanıt vermek için ihtiyaç 
duyulan istatistikleri, kanıtları ve 
tecrübeleri ortaya koymaktadır.

Bulaşıcı olmayan hastalıklar 
(BOH’ler), her yıl diğer bütün 
nedenlerin toplamından daha 
fazla insanın
ölümüne yol açarak dünya 
çapındaki en önemli ölüm 
nedeni haline gelmiş  özellikle 
dünyadaki düşük ve orta gelirli 
nüfusları etkileyen  epidemi 
boyutuna ulaşmıştır.

Rapordaki bulgular, günümüzde 
uluslararası topluluğun 21. yüzyılda 
sağlığı geliştirmek için gerekli
olduğunu fark ettiği öncelikleri ve 
aciliyetini vurgulamaktadır;
*  güvenilir sürveyans ve izleme için
gerekli olan bilgi ağlarına sahip güçlü 
sağlık sistemlerinin ve    
*  özellikle bu hastalıkların 
nedenlerinin
halk sağlığı otoritelerinin doğrudan 
kontrolünün dışında kalması nedeniyle 
sağlık dışı sektörler,
endüstri, sivil toplum ve diğer 
ortakların tam katılımı önemi

2008 yılında dünya çapında 
meydana gelen 57 milyon ölümden 
36 milyonu yani yaklasık üçte ikisi; 
kardiyovasküler hastalıklar, 
kanserler, diyabet ve kronik akciğer 
hastalıklarını içeren BOH’lerden
kaynaklanmıştır
Bulasıcı Olmay a Hastalıklara _liskin Küresel Durum Raporu 

2010Dünya Saglık Örgütü 2011 Yeniden Basım 2011
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BOH’lere daha çok ekonomik 
dönüşüm, hızlı şehirleşme ve 
21. yüzyıl yaşam tarzlarının 
yaygın özellikleri olan dört 
davranışsal risk faktörü neden 
olmaktadır: tütün kullanımı, 
sağlıksız beslenme, fiziksel 
aktivite eksikliği ve alkolün 
zararlı kullanımı.

Bu davranışlar da 
kişilerde  dört önemli
metabolik/fizyolojik 
değişikliğe yol açar. 
Bunlar yüksek tansiyon, 
fazla kilo/obezite, 

hiperglisemi ve
hiperlipidemidir

Güncel kanıtlar BOH’lerin
büyük oranda önlenebilir
olduğunu tartışmasız
biçimde göstermektedir. 

Küresel Bulaşıcı Olmayan 

Hastalıkların Önlenmesi ve 

Kontrolü Stratejisi 2008 –2013 

Eylem Planı’nın Dünya Saglık

Asamblesi tarafından 2008 

yılında kabul edilmesi

(http://www.who.int/nmh/publica

tions/9789241597418/en/index.ht

ml)

Bu stratejinin kabulünü 
izleyen 10 yıl içinde Üye 
Devletlerde BOH 
epidemisiyle mücadeleyi 
daha fazla
destekleyen önemli politika 
gelişmeleri ve stratejik 
girişimler görülmüştür. 

DSÖ Tütün Kontrolü Çerçeve 

Sözleşmesi’nin Dünya Sağlık 

Asamblesi tarafından 2003

yılında kabul edilmesi 

(http://www.who.int/tütün/frame

work/final_text/en/)
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Küresel Beslenme, Fiziksel 

Aktivite ve Sağlık Stratejisi’nin 

Dünya Sağlık Asamblesi

tarafından 2004 yılında kabul 

edilmesi

(http://www.who.int/dietphysical

activity/strategy/eb11344/strategy

_english_web.pdf)

Alkolün Zararlı Kullanımını 

Azaltmak için Küresel 

Strateji’nin Dünya Sağlık 

Asamblesi tarafından 2010 

yılında kabul edilmesi

(http://www.who.int/substance_a

buse/msbalcstrategy.pdf)

Tütün: Hem doğrudan tütün kullanımı hem 

de pasif içicilik seklindeki tütün kullanımı 
yüzünden her yıl yaklaşık 6 milyon insan 

hayatını kaybetmektedir. 2020 yılına kadar 

bu sayı 7,5 milyona ulaşacaktır ve bu tüm 

ölümlerin %10’u demektir. S igara 

kullanımının akciğer kanserlerinin yaklaşık 

%71’ine, kronik solunum yolu 

hastalıklarının %42’sine ve kardiyovasküler

hastalıkların yaklaşık %10’una yol açtığı 

tahmin edilmektedir. Erkekler arası en 

yüksek sigara kullanımı insidansı, alt-orta 

gelirli ülkelerde
görülmekte olup toplam nüfus söz konusu 

olduğunda ek yüksek sigara kullanımı 

prevalansı üst-ortagelirli ülkelerdedir.

Akciğer Kanserinin Çevresel Faktörleri

Tütün kullanımı ve buna maruz 
kalınması, hem dumanlı hem dumansız 
biçimde karsımıza çıkar. Dumansız

tütün kullanımı, çigneme ya da koklama 

seklinde yakılmamıs tütün tüketimidir ve 

kanserojen veya kansere

yol açan bilesenler içerir. Dumansız tütün 

kullanımı; agız kanseri, yüksek tansiyon, 

kalp hastalıgı ve diger
hastalıklarla iliskilendirilir. 

Dünyada en yaygın tütün tüketim biçimi 

olan sigara şeklinde tütün içimi ise 50’si 
kanserojen
olarak bilinen 4000’den fazla kimyasal 
içerir.
Bugün dünyada yaklasık 1 milyar tütün 

kullanıcısı vardır. Üretilen sigaralar, içilen 

tütünün baslıca tütün

tüketim biçimi oldugunu göstermektedir. 

Günümüzde tütün kullanıcılarının yıllık 

yaklasık 6 trilyon sigara
tükettiği tahmin edilmektedir
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TR’de yılda 17 milyon sigara paketi tüketiliyor. 
Satışlardan  ve tütün tüketiminden elde edilen 
vergilerin getirdiği para tedaviyi 
karşılamamaktadır. 2020 yılına kadar tütüne

bağlı yıllık ölümlerin 7,5 milyon 

artacağı tahmin edilmektedir. 

Bu rakam o yılki tüm ölümlerin 
%10’una
karşılık gelecektir.

Dünya nüfusunun %10’undan 
azı DSÖ Tütün Kontrolü Çerçeve 
Sözleşmesi’nde yer alan tütün talebini 
azaltma tedbirlerinden herhangi biri 
tarafından tam olarak korunmaktadır.
Türkiye bu konuda ülke düzeyinde 
önemli düzenlemeler ve 
uygulamalar yapan öncü ülkelerden 
biridir.

Türkiye'de tütün kontrolü politikaları
N Bilir, B Çakır, E Dağlı, T Ergüder - DSÖ, 
Denmark, 2010 - ssuk.org.tr
Bu rapor, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 
tarafından Bloomberg Tütünle Mücadele 
Küresel Girişimi çerçevesinde, Sağlık 
Bakanlığı ve Tütün ve Alkol Piyasası 
Düzenleme 
Kurumu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. 

Fiziksel aktivite yetersizliği: Hareketsizlik 

yüzünden her yıl 3,2 milyon insan hayatını
kaybetmektedir. Yeterince hareketli olmayan 
insanlar, tüm nedenlere dayalı mortalite
açısından %20 ile %30 arası daha yüksek risk 
altındadır. Düzenli fiziksel aktivite; yüksek 
tansiyon gibi kardiyovasküler hastalık, diyabet, 
meme ve kolon kanseri ve depresyon riskini 
azaltmaktadır. Fiziksel aktivite yetersizliğini, 
en çok yüksek gelirli ülkelerde görülmektedir 
fakat bazı orta gelirli ülkelerde de özellikle 
kadınlar arasında çok yüksek seviyeler 
görülmektedir.

Her hafta 150 dakikalık orta derecede

fiziksel aktiviteye katılmanın iskemik kalp 
hastalığı riskini

yaklaşık %30, diyabet riskini %27, meme 

ve kolon kanseri riskini %21-25 azalttığı 

belirtilmektedir.

Ayrıca fiziksel aktivite felç, hipertansiyon ve 

depresyon riskini de azaltır. Fiziksel 

aktivite, enerji harcamanın

kilit belirleyicisidir ve bu yüzden enerji 

dengesi ile kilo kontrolü için büyük öneme 

sahiptir.

2008’de tüm dünyada 15 yas ve üzeri 
yetişkinlerin %31’i yetersiz fiziksel 

aktivitede bulunmuştur (erkekler
%28, kadınlar %34).
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Alkolün zararlı kullanımı: Her yıl yaklaşık 

2,3 milyon kişi alkolün zararlı 
kullanımından dolayı

hayatını kaybetmektedir ve bu sayı 

dünyadaki tüm ölümlerin yaklaşık %3,8’ine 

denk gelmektedir. Bu ölümlerin yarısından 

fazlası kanserler, kardiyovasküler hastalık ve 

karaciğer sirozu gibi BOH’lerden

kaynaklanmaktadır. Erişkin kişi başı tüketim 

yüksek gelirli ülkelerden en yüksek seviyelere 

sahip olmasına karsın kalabalık nüfuslu üst-orta 

gelirli ülkelerde de neredeyse aynı derecede 

yüksektir.

2008’de ortalama olarak bütün
dünyada yetişkinler arasında 

kişi basına tüketim 6,0 litre 

saf alkol olarak belirlenmiştir. 
Yetişkinlerin kişi

basına tüketimi Avrupa 
Bölgesi’nde en yüksek düzeyde 

(12,2 litre), Doğu Akdeniz 
Bölgesi’nde ise en düşük

düzeyde (0,6 litre) olmuştur.

Alkol tüketimi bazı toplumlarda  
yerleşik olmasına rağmen 

dünyadaki yetişkin nüfusun

%45’i hayatlarında hiç alkollü 
içki tüketmemiştir. Tahmini 

olarak kadınların %55’i de hiç 
alkol kullanmamıştır.

Sağlıksız beslenme: Yeterli sebze ve meyve 

tüketimi; kardiyovasküler hastalıklar, mide 
kanseri ve

kolorektal kanser riskini azaltır. Çoğu insan 

DSÖ tarafından hastalık önleme için tavsiye

edilenden daha fazla tuz tüketmektedir; 

yüksek tuz tüketimi, yüksek tansiyon ve 

kardiyovasküler

riske dair önemli bir belirleyicidir. Doymuş 

yağların ve trans yağ asitlerinin fazla 

tüketimi, kalphastalıgıyla ilişkilidir. Eldeki
veriler, yağ alımının alt-orta gelirli ülkelerde 
1980’lerden bu yana hızla arttığını 
göstermektedir.

Fazla kilo ve obezite: Fazla kilo ve obezite

yüzünden her yıl en az 2,8 milyon kisi
hayatını kaybetmektedir. Kalp hastalığı, felç 

ve diyabet riskleri; beden kütle indeksinin 

(BK) artmasına bağlı olarak giderek 

artmaktadır. BK’nin artması da belli 

kanserlere ilişkin riski artırmaktadır.

Fazla kilo prevalansı, belli kanser risklerini 

artırmakta olmasına karsın bazı alt-orta 
gelirli ülkelerde de çok yüksek seviyeler 

bildirilmektedir. DSÖ Avrupa Bölgesi, Doğu 

Akdeniz Bölgesi ve Amerika Kıtası 

Bölgesi’nde kadınların %50’sinden fazlası 

fazla kiloludur. Bebekler ve çocuklar 

arasındaki en yüksek fazla kilo prevalansı, 

üst-orta gelir gruplarındadır. Fazla kilodaki 

en hızlı artış ise alt-orta gelir grubunda 

görülmektedir.
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Sağlıksız beslenme prevalans
rakamlarını ortaya koymak için 
farklılaşan kaynakları ve veri türlerini
birleştirmek mümkün değildir. 
Ancak ;
Dünya Kanser Araştırma Fonu 
başlıca kanserlerin %27-39 kısmının
beslenmeyi, fiziksel aktiviteyi ve 
vücut kompozisyonunu geliştirerek 
önlenebileceğini belirtmektedir

Yeterli meyve ve sebze tüketimi; 

kardiyovasküler hastalık, mide kanseri ve
kolorektal kanser riskini azaltır. Yağ ve 

şeker bakımından zengin, iş lenmis gıdalar 

gibi yüksek enerjili

gıdaların çok fazla tüketiminin meyve ve 

sebzeler gibi düşük enerjili gıdalara kıyasla 

obeziteyi arttırdığına dair bulgular vardır.

Tüketilen yemek tuzu miktarı da kan 
basıncı düzeyleri ve genel 
kardiyovasküler risklerin önemli bir
belirtecidir.

Kardiyovasküler hastalıgı önlemek için 
DSÖ tarafından her gün kişi basına 5 
gramdan az tuz alımı tavsiye
edilmektedir. Ancak çeş itli ülkelerden elde 

edilen veriler, pek çok toplumda bundan 

çok daha fazla tuz

tüketildiğini göstermektedir.

Bugün dünya çapında 9-12 gram 
arasında olan yemek tuzu alımının
tavsiye edilen gün basına 5 gram

seviyesine indirilmesinin tansiyon ve 

kardiyovasküler hastalığın azalmasında 

büyük etkiye sahip olacağı
belirtilmektedir.

Đngiltere’de 2000-2001 yılları arasında 

ortalama tuz alımı 9.5gr/gün olarak 
saptanmıştı.Bu miktar erişkinler için 

tavsiye edilen ulusal sınırın (6gr/gün) 

oldukça üstündeydi.

Tuz azaltma programı, 2003'te başladı.
Yiyeceklerdeki tuz oranının

azaltılması, tüketici bilincini artırılması ve 
yiyecek etiketinin geliştirilmesi için 

endüstriyle

birlikte çalışmalar yürütüldü. 

Đsteğe bağlı tuz azaltma hedefleri 
belirlendi ve sanayi yiyecek 
ürünlerindeki tuz miktarının
azaltılmasına yönelik kamuoyu 
taahhütleri ortaya kondu. Sağlık 
sorunları hakkındaki
kamu farkındalığı kampanyaları, tuz 
alımlarına yönelik tavsiyelerde 2004 
ile
2010 yılları arasında yoğunlaştırıldı.

Günlük beslenmeye en fazla tuz 
katkısında bulunan yiyecek 
kategorilerinde önemli
kısıtlamalar yapılarak yiyeceklerdeki 
tuz seviyeleri bazı ürünlerde %55 
kadar azaltıldı.
Tüketicilerin 6gr/gün mesajı hakkında 
farkındalıklarının oluşması on kat arttı
ve tuz alımı
konusunda özel çaba gösteren 
insanların sayısı iki katına çıktı. 
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2008’e doğru ortalama tuz
alımı 0.9g  düşerek 8.6g oldu. 

Bunun 6000 prematüre ölümün 

önüne geçtiği ve yıllık 1.5
milyon Avro tasarruf sağladığı 

tahmin edilmektedir. Bu meblağ, 
tuz azaltma programı için 

harcanandan daha fazladır.

Endüstriyel üretim trans-yağ asitleri; kan 

yağlarını, yağ asidi metabolizmasını, 
endotelyal dokuyu etkilemektedir.

2003 yılında Danimarka, katı ve sıvı 
yağlardaki bilesimsel trans-yag oranının
toplam yag asitlerinin %2’sinden daha 
az olması zorunlulugunu getirmistir.

Bireylerden ziyade üreticiye yönelik 
yaptırımlar daha kesin sonuçlar 
vermektedir

2006 yılında yapılan bir araştırma, 
Danimarka’da trans-yağasitlerinin 
yiyecek tedariklerinden önemli ölçüde
kaldırıldığını ve hem ortalama nüfusun 
hem de yüksek risk gruplarının günlük 
olarak 1gr’dan az endüstriyel
transyağ asidi tükettiğini ortaya 
koymuştur.

Sağlıksız beslenme, kıt kaynaklı 

ortamlarda hızla yükselmektedir. 
Eldeki veriler, yağ alımının alt-orta gelirli 

ülkelerde 1980’lerden bu yana hızla arttığını 

göstermektedir.

Diyabet
Bozulmuş glikoz toleransı ve bozulmuş
açlık glikozu, diyabet ve kardiyovasküler

hastalıkların gelecekte

artmasına yol açabilecek risk 

kategorileridir. Bazı yaş gruplarında 

diyabetli insanlarda felç riski iki kat

daha fazladır. Diyabet, hem gelişmiş hem 

de gelişmekte olan ülkelerde böbrek 

yetmezliğinin baş lıca

sebebidir. Gelişmiş ülkelerde diyabetli 

insanlarda alt uzuv ampütasyonları, 

diyabetik olmayanlardan en az 10
kat daha yaygındır. Travmatik olmayan 

bütün alt uzuv ampütasyonlarının 

yarısından fazlasının nedeni diyabettir.

Diyabet gelişmiş ülkelerde görme 
bozukluğu ve körlüğün başlıca 
sebeplerinden biridir. Diyabetli insanlar,

diyabeti olmayan insanlara göre sağlık 

bakımı kaynaklarına en az iki ya da üç kat 

daha fazla ihtiyaç duyar ve

diyabet tedavisi, ulusal sağlık bütçelerinin 

neredeyse %15’ini kapsayabilir. Ayrıca 

tüberküloz riski

diyabetli insanlar arasında üç kat daha 

yüksektir.
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2008 yılında diyabetin 
dünya çapındaki 
prevalansı, 25 yaş ve üzeri 

erişkinlerde %10 olarak 
hesaplanmıstır.

Yüksek tansiyon: Yüksek tansiyonun 7,5 

milyon ölüme yani tüm ölümlerin %12,8’ine 
yol açtığı

tahmin edilmektedir.

Yüksek tansiyon, kardiyovasküler hastalıklar 

için önemli bir risk faktörüdür. Yüksek 

tansiyon prevalansı, tüm gelir gruplarında 

benzerdir fakat genelde yüksek gelirli 

popülasyonlarda en düsük düzeylerdedir.

Ölümler bakımından dünyadaki 
birinci BOH risk faktörü, 

yüksek tansiyondur,

dünyada ölümlerin %13’ü buna 
bağlıdır, bunu tütün kullanımı 

%9, yüksek kan şekeri %6,
hareketsizlik %6 ve fazla kilo ile 
obezite %5 izlemektedir. 

Kanserle iliskili enfeksiyonlar: Yıllık olarak 

en az 2 milyon kanser vakası, yani küresel 

kanser yükünün %18’i, birkaç spesifik kronik 

enfeksiyona dayalıdır. Temel enfeksiyöz ajanlar 

şunlardır: insan papillom virüsü (HPV), Hepatit 

B virüsü, Hepatit C virüsü ve Helikobakter

pilori. Bu enfeksiyonlar, aşılar ve bulaşmayı 

önleyen tedbirlerle büyük ölçüde engellenebilir 

ya da tedavi edilebilir. Örnegin Hepatit C 

virüsünün bulaşması, çoğu kıt kaynaklı ülkede 

devam ederken yüksek gelirli ülkelerde büyük 

oranda durdurulmustur.

Kanserin gelecek 10-20 yıl içinde 
dünyanın her yerinde morbidite ve 
mortalitesinin giderek artacağı 
tahmin edilmektedir. Kanserle 
mücadelenin zorlukları çok fazladır 
ve nüfusun yaşlanmasıyla birleştiği 
zaman günümüzdeki veya 
gelecekteki önlemler veya yatırım 
düzeylerine bakılmaksızın kanser 
prevalansındaki artış kaçınılmaz 
hale gelmektedir.

Gelecek 20 yıl içinde nüfus 

demografilerinde meydana gelmesi 

beklenen değişiklikler; mevcut küresel 

kanser oranları değişmese bile
2008 yılında 12,7 milyon olan yeni 
kanser vakası insidansının 2030 
yılına kadar 21,4 milyona ulaşacağı 
ve tüm kanserlerin yaklasık üçte 
ikisinin düşük ve orta gelirli ülkelerde 
gelişeceği anlamına gelmektedir
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BOH’lerin etkisi arttıkça ve 

nüfuslar yaşlandıkça BOH’lere

bağlı ölümlerin dünya çapında 

artacağı tahmin edilmekte en büyük 

artışın da düşük ve orta gelirli 

bölgelerde olması beklenmektedir.

Toplumun geneline yönelik BOH’leri

önleme müdahaleleri, hem 
gerçeklestirilebilir hem de maliyet 
etkindir. Bir ülkenin ve toplumun gelir 

düzeyi, başarının önünde engel teşkil 

etmez. Düşük maliyetli çözümler, 
BOH’lere yönelik önemli risk 
faktörlerini azaltmak için her yerde işe 
yarayabilir.

Epideminin tersine döndürülmesine yönelik 
sağlam bir ortak vizyon ve
çerçeve sağlayan ve 2000 yılında Dünya 
Sağlık Asamblesi’nde kabul edilen Küresel 
Bulaşıcı
Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve 
Kontrolü Stratejisinin üç hedefinin
her birinde yoğun eyleme ihtiyaç vardır: 
1.BOH epidemisinin ve nedenlerinin 
haritasının çıkarılması; 2. Sağlığın teşviki 
ve geliştirilmesi ve birincil önleme 
yaklaşımları vasıtasıyla temel risk
faktörlerinin azaltılması; 3. Halen 
BOH’lerden muzdarip insanlara yönelik 
sağlık bakımının güçlendirilmesi.

Ancak tütün kontrolü tedbirleri 
ve tuz azaltma gibi etkin 
müdahaleler; siyasi taahhüdün 
yetersiz olması, sağlık dışı 
sektörlerin yetersiz katılımı, 
kaynak azlığı, destek 
gruplarının ve kilit paydaşların 
sınırlı katılımı nedeniyle büyük 
ölçekli olarak  
uygulanamamaktadır.

Kalkınma Üzerindeki Etkisi

BOH epidemisi, düşük sosyal 

konumdaki insanlara çok büyük bir 

darbe vurmaktadır. BOH’ler ve 

ekonomik yetersizlikler  insanları 

BOH’lere yönelik davranışsal risk 

faktörlerine daha çok maruz bırakır. 

Sonuçta ortaya çıkan BOH’ler, 

aileleri yoksulluğa iten önemli bir 

faktör haline gelebilir

Düşük ve orta gelirli ülkelerde hızla 
büyüyen BOH yükü; küreselleşme, 
hızlı ve plansız şehirleşme ve 
giderek daha hareketsiz hale 
gelen yaşamların etkisiyle daha da 
artmaktadır. Gelişmekte olan 
ülkelerdeki insanlar, total enerjisi 
daha yüksek olan gıdaları giderek 
daha çok tüketmekte ve bu 
ürünlerin miktarı  artarken tütün, 
alkol ve abur cubur pazarı hedef 
alınmaktadır.
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DSÖ tahminleri, BOH’lerin
önümüzdeki on yılda toplam 
ölüm sayısının önemli ölçüde 
artmasından sorumlu olacağını 
göstermektedir. BOH’lere bağlı 
ölümlerin 2010 ve 2020 yılları 
arasında bütün dünyada %15 (44 
milyon daha fazla ölüm) oranında 
artacağı tahmin edilmektedir. 

Ekonomik analiz; BOH’lerde

görülen %10’luk her bir artışın, 

yıllık ekonomik büyüme oranının 

%0,5 daha düşük olmasıyla 

ilişkili oldugunu göstermektedir.
BOH’lerin sosyoekonomik etkileri, 
BM Binyıl Kalkınma Hedefleri 
doğru ilerlemeyi de etkilemektedir.

Birinci basamak yaklaşımıyla 

uygun maliyetli bireysel 

müdahaleler sunabilmek için sağlık 

sistemlerini finanse ederek 

güçlendirmek, genel sağlık 

sigortasının uzun vadeli 

vizyonunu başarmaya yönelik ilk 

pragmatik adımdır.

Pek çok müdahale maliyet etkin 

olmasına karsın bazıları “en karlı 

uygulamalar” olarak

değerlendirilir. Bunlar; kurtarılan 

yasamlar, önlenen hastalıklar ve 

kaçınılan ağır maliyetler 

bakımından hızlı sonuçlar almak 

için hemen atılması gereken 

adımlardır.

En karlı uygulamalar arasında şunlar 

sayılabilir:
*Đnsanların tütün dumanından korunması ve 

kamuya açık alanlarda sigara

kullanımının yasaklanması, Tütün 

kullanımının tehlikeleri hakkında uyarı 

yapılması  Tütün reklamı, tesviki ve 

sponsorlukları üzerinde yasaklar uygulanması, 

Tütün üzerindeki vergilerin artırılması,

*Perakende alkole erişimin sınırlandırılması, 

Alkol reklamları üzerindeki yasaklar 

uygulanması, Alkol üzerindeki vergilerin 

artırılması,

*Tuz alımının ve gıdaların tuz oranının 

azaltılması,

*Gıdalardaki trans yağların çoklu doymamıs

yağla değiştirilmesi,

*Beslenme ve fiziksel aktivite hakkındaki 

kamu farkındalığının görsel basın vb.

vasıtasıyla desteklenmesi.

En karlı uygulamalara ek olarak BOH’lere

yönelik risk faktörlerini azaltabilecek 
toplumun geneline yönelik pek çok maliyet 

etkin ve düsük maliyetli müdahale vardır:

*Nikotin bağımlılığı tedavisi,

*Yeterli emzirme ve tamamlayıcı gıdanın 

teşvik edilmesi,

*Alkollü araba kullanma kanunlarının 

uygulanması,

*Tuz, yağ ve şeker oranı yüksek yiyecek ve 

içeceklerin özelliklere çocuklara yönelik

pazarlanması üzerinde sınırlamalar,

*Saglıklı beslenmeyi tesvik için gıda vergileri 

ve yardımlarıdır.
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Ayrıca su anda maliyet etkinlik 

araştırmaları yetersiz olmakla birlikte 
aşağıdaki müdahaleleri destekleyen

güçlü kanıtlar vardır:

*Okullarda sağlıklı beslenme ortamları 

yaratılması,

*Sağlık bakımında beslenmeyle ilgi bilgi ve 

danışmanlık verilmesi,

*Ulusal fiziksel aktivite rehberleri,

*Çocuklar için okul temelli fiziksel aktivite 

programları,

*Fiziksel aktivite ve sağlıklı beslenme için iş 

yeri programları,
*Fiziksel aktivite ve sağlıklı beslenme için 

toplum programları,

*Yapılandırılmış çevrenin fiziksel aktiviteyi 

teşvik edecek şekilde tasarlanması.

Kardiyovasküler hastalıklar ve 

diyabete baglı ölümlerin 

%80’inden fazlası ile KOAH’a

baglı ölümlerin neredeyse %90’ı, 

düşük ve orta gelirli ülkelerde 

meydana gelmiştir.

Afrika Bölgesi’nde bulaşıcı 
hastalıklara bağlı ölümler hala 
BOH’lere bağlı ölümlerden daha 
fazladır.

Ancak orada bile BOH’lerin
prevalansı hızla artmaktadır ve 
BOH’lerin 2020’ye kadar bulaşıcı 
hastalıklar, maternal hastalıklar ve 
sağlıksız beslenmeye bağlı 
hastalıkların neden olduğu 
ölümlerin yaklaşık dörtte üçü kadar 
ölüme neden olacağı, 2030 
itibariyle bunları geçerek en yaygın 
ölüm sebebi olacağı tahmin 
edilmektedir 

Kişinin içinde bulunduğu çevre sağlık 
davranışının habercisi/belirleyenidir
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YAŞAM KALİTESİ
Kişinin kendi durumunu kültürü ve değerler 
sistemi içinde algılayış biçimi olarak 
tanımlanmıştır
(DSÖ 1996)

YAŞAM KALİTESİ

Kişinin yaşadığı yerde, amaçları, beklentileri, 
standartları ve ilgilerini kapsar

Bu kavram içinde fiziksel sağlık, ruh sağlığı, 
bağımsızlık düzeyi, sosyal ilişkiler, çevre etkenleri ve 
kişisel inançlar öznellik temelinde yer alır.
DSÖ

“Hiçbir insan içinde bulunduğu  kültürden   
bağımsız olarak davranamaz”

Segall, Kağıtçıbaşı, 2000

Kilit Mesajlar
• Bulaşıcı olmayan hastalıklar, günümüzde 

dünyadaki en önemli ölüm sebebidir.

• 2008’de meydana gelen ölümlerin 

%63’üne (36 milyon insan) BOH’ler neden 

olmuştur.

• Bu ölümlerin yaklaşık %80’i düşük ve orta 

gelirli ülkelerde meydana gelmiş ve 70 yaş 

altı en yüksek

mortalite ise BOH’lere bağlı olarak 

meydana gelmiştir.

Kilit Mesajlar
• BOH epidemisinin beşeri, sosyal ve 

ekonomik alanlarda insani kalkınma 

üzerinde ciddi ölçüde olumsuz
etkisi vardır. BOH’ler, üretkenliği 

azaltmakta ve yoksulluğu artırmaktadır.

• BOH’ler, sağlık sistemlerine büyük yük 

getirmekte ve ülke ekonomileri üzerinde 

artan bir ekonomik yük oluşturmaktadır.

• BOH’ler, BKH’lere yönelik ilerlemeyi 

engellemektedir; küresel kalkınmanın 

hayata geçirilecekse BOH’lerle mücadele 

edilmesi şarttır.

Bulaşıcı olmayan hastalıkların 

önlenmesi ve kontrolüne dair BM 

Genel Kurulu kararı 2010 yılında 

kabul edildi. Bu kararla, Genel 

Kurulu 2011 yılı Eylül ayında ülke 

ve hükümet başkanlarının 

katılımıyla bulaşıcı olmayan 

hastalıkların önlenmesi ve kontrolü 

konulu üst düzey bir toplantı 

yapmaya çağrıldı.
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Ağız diş hastalıkları başlığı altında toplanan diş

çürükleri, periodontal hastalıklar, diş kayıpları, ağız

mukozası lezyonları ve kanserleri, diş-yüz anomali

ve travmaları ve diş erozyonu tüm ülkelerde önemli

halk sağlığı sorunları arasındadır.

Bu grubun  içinden diş çürükleri ve 

periodontal hastalıklar en önemli yıkıma yol 

açan iki hastalıktır.

Ağız Diş Sağlığı Hizmetinin Đki Amacı Olmalıdır

1. Đnsanların yaşama biçimini etkileyerek ağız diş 
sağlığı düzeyini iyileştirmek, geliştirmek ve 
hastalıkları önlemek

2. Var olan hastalıkların tedavisi için olabildiğince 
erken teşhis ederek, tedaviyi, ilerlemenin 
durdurulması esasına göre vermek

WHO Teknik Rapor No:750    1987

BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLARIN AZALTILMASI

•Özel likle yüksek ölüm hızı olan ülkelerde 65 yaş a ltı kişilerde kalp damar     
hastalıklarından ölümler en az %40 azaltılmalı,
•65 a l tı ki şilerde tüm kanser ölümleri %15, akciğer kanseri nedeniyle ölümler %25 
aza ltılmalı, 
•Diyabetin neden olduğu amputasyon, körlük, böbrek rahatsızlıkları, gebelik 
komplikasyonlarını ve diğer önemli sağlık zararları 1/3 oranında azaltılmalı,
•Solunum sistemi, kas-iskelet sistemi ve diğer önlenebilir s ık rastlanılan kronik 
hastalıklar nedeniyle ölümlerde yetersizliklerde ve hastalık görülme s ıklığında 
sürdürülebilir ve sürekli bir azalma temin edilmeli
•2020’ye kadar 6 yaş çocukların en az %80’ini çürüksüz olmalı ve 12 yaş çocuklarında 
DMTF 1.5’dan fazla olmamalı.

Sağlık 21-DSÖ Avrupa Bölgesi”European Health for All Series” 
No:6,1999,Copenhagen

« Koruyucu hekimlik; sağlığı kontrol etme

açısından hastalık oluşmadan kişinin

sağlığını yönetmesini öğretir. Sağlığın

hekimliğini yapar…»

Fulya Toraman/ 1100020  2010-11 1. Sınıf Bahar Final

«Koruyucu Hekimlik hastalıkların önlemesini; sosyal 

bilimler, tıp ve davranış bilimlerinin sağladığı 

tekniklerin uygulanmasıyla gerçekleştirir.»
Merve Bayraklı /1100008  2010-11 1. Sınıf Bahar Bahar Final 



26.02.2014

22

«Sağlık  genellikle kendiliğinden var olan bir

durum olarak  algılanır.

Oysa sağlıklı olma uğrunda çaba gösterilmesi

gerekir,hatta bugünkü bilgilerimiz bize bu

uğraşın daha doğum öncesi dönemde

başlaması gerektiğini göstermektedir»     

Günye Saygı’nın  1.Sınıftaki notu  Aralık 2010

21 Yüzyıl 21 Hedef 

HEDEF 1: AVRUPA BÖLGESINDE SAĞLIK ĐÇĐN DAYANIŞMA

1.1 Yaşam Beklentisinin En Yüksek (1/3) ve En Düşük (1/3) Olduğu 

Avrupa Ülkeleri Arasındaki Seviye Farkları En Az %30 Azaltılmalıdır

1.2 Ülke Grupları Arasında Morbidite, Sakatlık ve Mortalite Đçin Ana 

Đndikatör Değerleri Farklılıkları, Dezavantajlı Durumdakiler Hızla 

Đyileştirilerek Azaltılmalıdır

HEDEF 2: SAĞLIKTA HAKKANĐYET

2.1 Sosyoekonomik Gruplar Arasındaki Yaşam Beklentisi Farkı

En Az %25 Azaltılmalıdır

2.2 Morbidite, Sakatlık Ve Mortalite Đçin Ana Đndikatör Değerlerinin 

Farklı Sosyoekonomik Seviyedeki Gruplar Arasında Daha Hakkaniyetli 

Dağılımı Sağlanmalıdır

2.3 Olumsuz Sağlık Etkileri Yaratan Sosyoekonomik Durumların; Gelir 

Farklılıkları, Eğitim Olanakları Ve Đş Pazarına Eriş imi Sürdürülebilir 

Şekilde Đyileştirilmelidir

2.4 Yoksul Yaşayan Nüfus Oranı Azaltılmalıdır

2.5 Sağlık, Sosyal Ya Da Ekonomik Koşulları Nedeniyle Özel 

Đhtiyaçları Olan Đnsanlar, Dış lamadan Korunmalı Ve Uygun Hizmetlere 

Kolay Erişebilmeleri Sağlanmalıdır

HEDEF 3: YAŞAMA SAĞLIKLI BAŞLAMA

3.1 Bütün Üye Ülkeler Uygun Üreme Sağlığı, Antenatal, Perinatal

ve Çocuk Sağlığı Hizmetlerine Eriş imde Đlerlemeler Sağlamalıdır

3.2 Hiçbir Ülkede Bebek Ölüm Oranı 1000 Canlı Doğumda 20’yi 

Aşmamalıdır, Oranları 20/1000 Altında Olanlar 10 ya da Altına Đnmeye 

Çalışmalıdır

3.3 Bebek Ölüm Oranları 10/1000 Altında Olan Ülkeler Konjenital

Hastalıklı ya da Sakat Yeni-Doğan Bebeklerin Oranını Azaltmalıdır

3.4 5-Yaş Altı Çocuklarda Kazalar ve Şiddet Nedeniyle Ölüm ve 

Sakatlanmalar En Az %50 Azaltılmalıdır

3.5 2500 Gramdan Az Doğan Bebeklerin Oranı En Az % 20 

Azaltılmalıdır ve Ülkeler Arası Farklar Belirgin Azaltılmalıdır

HEDEF 4: GENÇ ĐNSANLARIN SAĞLIĞI

4.1 Genç Çocuklar Ve Ergenler Daha Đyi Yaşam Becerilerine

ve Sağlıklı Seçimler Yapabilme Kapasitesine Sahip Olabilmelidirler

4.2 Genç Đnsanlarda Şiddet ve Kazalar Nedeniyle Ölüm ve Sakatlıklar

En Az %50 Azaltılmalıdır

4.3 Madde, Tütün ve Alkol Tüketimi Gibi Zararlı Alışkanlıkları Olan

Genç Đnsanların Oranı Azaltılmalıdır

4.4 Ergen Gebelikleri ĐnsidansıEn Az 1/3 Azaltılmalıdır
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HEDEF 5: SAĞLIKLI YAŞLANMA

5.1 65 Yaşında, Yaşam Beklentisinde ve Sakatlık-Olmadan Yaşam 

Beklentisinde En Az %20 Artış Sağlanmalıdır

5.2 80 Yaşında Ev Ortamında Yaşayan, Kendi Đhtiyaçlarını 

Karşılayabilen, Özgüveni ve Sosyal Yeri Olan Kiş i Oranını En Az %50 

Arttırılmalıdır

HEDEF 6: RUH SAĞLIĞININ ĐYĐLEŞTĐRĐLMESĐ

6.1 Ruh Sağlığı Problemlerinin Prevalans Ve Olumsuz Etkileri 

Azaltılmalı ve Đnsanların Stresli Yaşam Olayları Đle Başa Çıkma 

Yetenekleri Arttırılmalıdır

6.2 Đntihar Oranları En Az 1/3 Azaltılmalıdır, Yaygın Yüksek Oranları 

Olan Ülke ve Toplum Gruplarında En Belirgin Azalmalar Sağlanmalıdır

HEDEF 7: BULAŞICI HASTALIKLARIN AZALTILMASI

7.1 2000 Yılında ya da Öncesinde, Bölgede Poliomiyelitten

Hastalanma Durdurulmalı ve 2003 ya da Daha Önce Her Ülkede Bu 

Durum Sertifikalandırılmalıdır

7.2 2005 Yılında ya da Öncesinde, Bölgede Neonatal Tetanoz Elimine 

Edilmelidir

7.3 2007 Yılında yada Öncesinde, Bölgede Kızamık Elimine Edilmeli 

ve 2010’a Kadar Her Ülkede Eliminasyon Sertifikalandırılmalıdır

7.4 2010 Yılında Ya Da Öncesinde, Bütün Ülkelerin

7.5 2015 Yılında Ya Da Daha Öncesinde

HEDEF 8: BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLARIN AZALTILMASI

8.1 65 Yaş Altında Kardiyovasküler Hastalıklara Bağlı Mortalite

Özellikle Yüksek Mortalitesi Olan Ülkelerde Ortalama En Az %40 

Azaltılmalıdır

8.2 65 Yaş Altında Her Çeş it Kansere Bağlı Mortalite Ortalama En Az 

%15, Akciğer Kanserine Bağlı Mortalite En Az %25 Azaltılmalıdır

8.3 Diyabete-Bağlı Amputasyon, Körlük, Böbrek Yetmezliği, Gebelik 

Komplikasyonları ve Diğer Ciddi Sağlık Etkileri Đnsidansı1/3 

Azaltılmalıdır

8.4 Kronik Solunum Hastalıkları, Kas-Đskelet Bozukluklar ve Yaygın 

Kronik Durumların Morbidite, Sakatlık Ve Mortalitesi Đçin Sürdürülebilir

ve Daimi Bir Azalma Sağlanmalıdır

8.5 6 Yaş Grubu Çocuklarda En Az %80’inde Diş Çürüğü 

Bulunmamalı,12 Yaş Grubu Çocuklarda Đse Ortalama En Fazla 1.5 

Çürük, Kayıp ya da Dolgulu Diş Bulunmalıdır

HEDEF 9: KAZA VE ŞĐDDET NEDENĐYLE YARALANMALARIN 

AZALTILMASI

9.1 Yol Trafik Kazalarına Bağlı Mortalite ve Sakatlıklar En Az %30 

Azaltılmalıdır 

9.2 Kazalardan En Yüksek Mortalite Seviyesinin Olduğu Ülkelerde Đş, 

Ev ve Boş Zamanlardaki Kazaların Mortalite Ve Sakatlığı En Az %50 

Azaltılmalıdır

9.3 Ev, Cinsiyet-Đlişkili ve Organize Şiddet ve Yarattıkları Sağlık 

Sorunları En Az %25 Azaltılmalıdır

HEDEF 10: SAĞLIKLI VE GÜVENLĐ FĐZĐK ÇEVRE

10.1 Su, Hava, Toprak ve Atıkların Sağlığı Olumsuz Yönde Etkileyen 

Mikrobiyal, Fiziksel ve Kimyasal Zararlı Maddelerle Kontaminasyonu, 

Ulusal Çevre ve Sağlık Faaliyet Planlarında Belirlenen Çalışma 

Takvimi ve Redüksiyon Hızları Doğrultusunda Azaltılmalıdır

10.2 Đnsanlar, Yeterli Miktarda ve Kalitede Đçme Suyuna 

Ulaşabilmelidir



26.02.2014

24

HEDEF 11: DAHA SAĞLIKLI YAŞAMAK

11.1 Beslenme, Fiziksel Aktivite Ve Cinsellik Alanlarında

Daha Sağlıklı Alışkanlıklar Artırılmalıdır

11.2 Güvenli Ve Sağlıklı Gıdaların Bulunabilmesi, Alınabilmesi

ve Eriş ilebilirliğinin Sağlanması Arttırılmalıdır

HEDEF 12. ALKOL, MADDE VE TÜTÜNÜN ZARARLARINI 

AZALTMAK

12.1 Bütün Ülkelerde, 15 Yaş Üstünde Sigara Đçmeyenlerin Oranı En 

Az %80 ve 15 Yaş Altında Đse %100’e Yakın Olmalıdır

12.2 Bütün Ülkelerde, Kiş i Başı Alkol Tüketimi Artmamalı, 6 Litre/Yılı 

Aşmamalı Ve 15 Yaş Altında Sıfıra Yakın Olmalıdır

12.3 Bütün Ülkelerde, Kanunsuz Psikoaktif Đlaç Tüketimi En Az %25

Ve Mortalite Đse En Az %50 Azaltılmalıdır

HEDEF 13: SAĞLIKLI ÇEVRELER

13.1 Sağlığı Koruyucu ve Đyileştirici Ailesel Ve Bireysel Becerilerin 

Arttırılması Yoluyla, Ev Çevresinin Güvenliği ve Kalitesi Geliştirilmeli 

ve Fiziki Ev Çevresinde Sağlığı Tehlikeye Atan Durumlar Azaltılmalıdır

13.2 Birleşmiş Milletlerin Özürlü Đnsanlara Fırsat Eş itliği Sağlayan 

Kurallarına Uygun Olarak, Sakatlığı Olan Đnsanların Sağlıklı Ev, Đş, 

Toplumsal ve Sosyal Yaşama Ulaşım Fırsatları Arttırılmalıdır

13.3 Ev Ve Đş Kazaları Hedef 10’Da Belirtildiği Gibi Azaltılmalıdır

13.4 Çocukların En Az %50’si Sağlıklı Anaokullarında Ve %95’i

Sağlıklı Okullarda Eğitilme Fırsatına Sahip Olmalıdır

13.5 Şehirlerin, Kentsel Alanların Ve Toplulukların En Az %50’si 

Sağlıklı Şehirler ya da Sağlıklı Topluluklar Ağının (Network) Aktif 

Üyeleri Olmalıdırlar

13.6 Orta ve Büyük Ölçekli Şirketlerin En Az %10’u Kendilerini Sağlıklı

Şirket/Teşebbüs Đlkelerine Adamalıdırlar

HEDEF 14: SAĞLIK ĐÇĐN ÇOK SEKTÖRLÜ SORUMLULUK

14.1 Bütün Sektörlerdeki Politika Yapıcılar Kendi Alanları ve Yükselen

Politika ve Hareketlerinde Sağlık Đçin Yatırım Yapma Đle Kazanılacak

Yararları Göz Önüne Almalıdırlar

14.2 Üye Ülkeler Sağlık Etkileri Değerlendirme Mekanizmaları 

Oluşturmalı ve Bütün Sektörlerin Politika Ve Hareketlerinin Sağlık 

Üzerindeki Etkisinden Sorumlu Tutulmasını Sağlamalıdır

HEDEF 15: ENTEGRE EDĐLMĐŞ BĐR SAĞLIK SEKTÖRÜ

15.1 Ülkelerin En Az %90’ında Çok Yönlü Temel Sağlık Hizmetleri 

Servisleri Bulunmalıdır, Etkili ve Maliyet-Etkili Sistemler Đle Đkinci ve 

Üçüncü Basamak Hastanelere Sevk, Geri Bildirim Đle Hizmetin 

Sürekliliğini Sağlayabilmelidir

15.2 Ülkelerin En Az %90’ında Bu Entegre Temel Sağlık Hizmetleri 

Merkezinde Sağlık, Sosyal Ve Diğer Sektörlerden Çok Meslekli Ekipler 

Kullanan ve Yerel Toplumları Đçererek Çalışan Aile Hekimleri ve 

Hemş irelere Sahip Olmalıdır

15.3 Ülkelerin En Az %90’ında Bireylerin Katılımını Sağlayan ve 

Đnsanları Fark Eden ve Destekleyen Sağlık Hizmetleri Üreticilerine 

Sahip Sağlık Servisleri Bulunmalıdır

HEDEF 16: SAĞLIK KALĐTESĐ YÖNETĐM Đ

16.1 Ana Halk Sağlığı Stratejilerinin Etkiliği Sağlık Çıktıları 

Bağlamında Değerlendirilmelidir, Bireylerin Sağlık Problemlerinde 

Alternatif Tedavi Şekilleri Đçin Kararlar Sağlık Çıktıları ve Maliyet-

Etkililik Kıyaslanarak Alınmalıdır

16.2 Bütün Ülkelerin, Sağlık Etkileri, Maliyet Etkililik ve Hasta 

Memnuniyetini de Đçeren En Az On Ana Sağlık Durumu Đçin Ülke-Boyu 

Sağlık Hizmet Kalitesini Daimi Đzleme ve Geliştirme Mekanizması 

Bulunmalıdır

16.3 Yukarıda Bahsedilen Sağlık Durumlarının En Az Beş inde Sağlık 

Çıktılarında Belirgin Đyileşme Olmalıdır ve Araştırmalar, Alınan 

Hizmetlerin Kalitesinin Artışı ve Hakları Đçin Beklentilerin Yükselmesi 

Đle Hasta Memnuniyetinde Artış Göstermelidirler
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HEDEF 17: SAĞLIK HĐZMETLERĐNĐN FĐNANSMANI VE 

KAYNAKLARIN TAHSĐS EDĐLMESĐ

17.1 Sağlık Hizmetleri Đçin Harcamalar Toplumun Đhtiyaçlarına Uyumlu 

ve Uygun Olmalıdır

17.2 Sağlık Etkileri, Maliyet-Etkililik Ve Bilimsel Kanıtlar Göz Önüne 

Alınarak Kaynaklar Sağlık Promosyonu Ve Korunma, Tedavi Ve Bakım 

Arasında Tahsis Edilmelidir

17.3 Sağlık Hizmetleri Đçin Fon Sistemleri Tüm Toplumu Kapsamayı,

Çok Yönlülüğü ve Sürdürülebilirliği Garantilemelidir

HEDEF 18: SAĞLIK ĐÇĐN ĐNSAN KAYNAKLARI GELĐŞTĐRĐLMESĐ

18.1 Sağlık Çalışanlarının Eğitimi Herkes Đçin Sağlık Politikaları 

Prensiplerine Dayanmalıdır, Đlerletici, Koruyucu, Đyileştirici Ve 

Rehabilite Edici Hizmetlerde Kalite Ve Klinik Ve Halk Sağlığı 

Uygulamalarını Birleştirici Olarak Hazırlanmalarını Sağlamalıdır

18.2 Eğitimli Sağlık Çalışanları Sayısı ve Karışımının Mevcut ve 

Gelecekteki Đhtiyaçları Karşılayacak Şekilde Planlama Sistemleri 

Olmalıdır

18.3 Bütün Üye Ülkelerde Halk Sağlığı Liderliği, Yönetimi ve 

Uygulaması Đçin Uzmanlaşmış Eğitim Kapasitesi Bulunmalıdır

18.4 Hedef Diğer Sektörlerdeki Çalışanların Eğitimi Herkes Đçin Sağlık 

Politikalarının Temel Prensiplerini ve Özellikle Sağlık Etkenlerini 

Đş lerinin Nasıl Etkileyebileceği Bilgisini Đçermelidir

HEDEF 19: SAĞLIK ĐÇĐN ARAŞTIRMA VE BĐLGĐ

19.1 Bütün Ülkeler ‘Herkes Đçin Sağlık’ Đçin Uzun Dönem 

Politikalarındaki Önceliklerine Odaklı Araştırma Politikalarına Sahip 

Olmalıdır

19.2 Bütün Ülkeler Bilimsel Kanıta Dayalı Sağlık Hizmetleri Sunumu

ve Geliştirilmesi Mekanizmalarına Sahip Olmalıdır

19.3 Sağlık Bilgileri Politikacılar, Yöneticiler, Sağlık ve Diğer Çalışanlar

ve Halk Đçin Hem Yararlı Hem de Kolay Eriş ilebilir Olmalıdır

19.4 Bütün Ülkeler, Herkes Đçin Sağlık Gündemi Desteklemesi ve Bu 

Bilgilere Eriş imi Kolaylaştırması Đçin Sağlık Đletiş im Politikaları ve 

Programları Oluşturmalıdır

HEDEF 20: SAĞLIK ĐÇĐN TARAFLARIN HAREKETE GEÇĐRĐLMESĐ

20.1 Sağlık Sektörü Sağlık Đçin Aktif Promosyon ve Savunmasını 

Sağlamalı,Diğer Sektörlerin Çoklu Sektörel Aktivitelere Katılımını 

Sağlamalı, Hedef ve Kaynakları Paylaşmalıdır

20.2 Sağlık Geliş imi Đçin Bütün Aktörlerin Ve Sektörlerin Uyumlu 

Đşbirliği Đçin Uluslar Arası, Ülke, Bölgesel Ve Yerel Seviyelerde Yapılar

ve Süreçler Mevcut Olmalıdır

HEDEF 21: “HERKES ĐÇĐN SAĞLIK” ĐÇĐN POLĐTĐKALAR VE 

STRATEJĐLER

21.1 Herkes Đçin Sağlık Politikaları Ülke Seviyesinde Motivasyon ve 

Bölgeler, Şehirler ve Yerel Topluluklar ve Okullar, Đşyerleri ve Evler 

Gibi Alanlarda Politika ve Hareketler Đçin Öngörülü Çerçeve 

Sağlamalıdır

21.2 Yapı ve Süreçler, Ülke ve Diğer Seviyelerde, Politika 

Formülasyonu, Uygulaması, Đzlenmesi ve Değerlendirmesi Đçin 

Anlaşma Yapmış Anahtar Ortaklar –Kamu ve Özel- Geniş Takımları 

Bir Araya Getirerek Sağlık Politika Geliştirilmesi Đçin Hazır Olmalıdır

21.3 Kısa, Orta ve Uzun Dönem Politika Hedefleri, Amaçları, 

Đndikatörleri ve Öncelikler Herkes Đçin Sağlık Değerlerine Uygun 

Olarak Elde Etme Stratejileri Formüle Edilmelidir ve Đlerleme Süreci 

Đzlenmeli ve Değerlendirilmelidir




































































